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Prisliste DK 2014.  NYHED 
 
Front til Sun Shine samt Sun Blue * 
 
Disse fronter kan også benyttes på Sun Blue * fra 2002. 
 
Fronten er forsynet med dobbelte lynlåse i begge sider, 
således at den kan sammen-lynes med kanalstykkerne ved sidebenene. 
 
Hægtes på portalstængerne ved hjælp af klikprofiler, som kan placeres i forhold til kanaler og 
welcro lukninger i toppen. 
 
TIPS:	  Ved	  anvendelse	  på	  Sun	  Blue.	  
Sun	  Blue	  har	  lukkede	  kanaler	  til	  portalstængerne,	  og	  her	  vil	  der	  på	  visse	  størrelser	  være	  kollisioner	  med	  
klikprofilerne	  som	  skal	  klikkes	  på	  portalstængerne.	  
Derfor	  kan	  disse	  lommer	  ikke	  benyttes	  sammen	  med	  fronten,	  med	  mindre	  kanalen	  "klippes	  op",	  så	  der	  
bliver	  plads	  til	  de	  korte	  klikprofilstykker.	  -‐	  Vi	  anbefaler	  opsnitning	  (åbning)	  af	  kanalerne	  for	  optimal	  
montering.	  Hjørnebindebåndene	  skal	  bindes	  godt	  opad,	  så	  de	  løfter	  fronten	  ude	  ved	  hjørnerne.	  
 
 
Ideel til rejsebrug, med to indgangsdøre og store vinduespartier, 
Fronten kan deles på midten med lynlås, og vil være i god kombination med en evt. rumdeler. 
Kundebilleder af front på Sun Blue kan ses på 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/8IdQPGEO_0qdi9AaeOZAnAEhByn716H6P3m5Se5dmTc?feat=directlink 
 
Isabella Sun Shine fronter priser DK 2014  Vejl. Udsalg   
    
207200134 Sun Shine Front G13   2.970,-  

207200144 Sun Shine Front G14   3.080,- 

207200164 Sun Shine Front G16   3.170,- 

207200184 Sun Shine Front G18   3.510,- 

207200194 Sun Shine Front G19   3.580,- 

207200204 Sun Shine Front G20   3.671,- 

207200214 Sun Shine Front G21   4.023,- 

207200224 Sun Shine Front G22   4.095,-   

------------------- 
Tips: Cosy-Corner og Rundeler kan sagtens kombineres med Sun Shine og Sun Blue 
 
Priserne er vejl.  i danske kroner, incl. 25% moms. 
Denne prisliste annullerer tidligere udsendte prislister. 
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl. 
Ret til prisændringer forbeholdes. Vejle. Oktober 2013. 

Klip op på tværs af kanal 
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Sun Shine front, monteret på Sun Blue.  
 

Her ses hvordan 
kanalerne er klippet 

op. 
Dog havde det ikke 
været nødvendigt at 
afklippe kanalen, idet 
to snit, gør at stykket 
kan springes over, 
når fronten er på. 

Så er der plads til 
klikprofilerne ind 
imellem 

Sun Shine front, 
monteret på Sun Blue. 
 
Lynlåsmontering I 
siderne, og klikprofiler I 
toppen 

Se også Cosy Corner og Eclipse, monteret på Sun Shine 
https://picasaweb.google.com/107049873131651901520/SunShine_CosyCorner?authuser=0&feat=directlink 


